XIII. László Jenő Sakk Emlékverseny
K i s k u n f é l e g y h á z a , 2018.04.14.
A verseny célja minden év tavaszán a XX. század második felében a
félegyházi sakkélet jelentős személyiségének emléke előtti tisztelgés,
a sakkon keresztül a sportbarátság ápolása.
(1933-2005)

Versenykiírás
A verseny alapítója: László Zsolt
.. Rendezője:
Kiskunhalasi SzC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma (KSZI*)
.. Résztvevője lehet mindenki, aki a versenykiírásban foglaltakat elfogadja.
.. Helye: Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 34 (Vasútállomástól 3-, Busz~ -tól 20perc).
Nevezés előzetesen Tanács István 70/337-3354 (SL:fotitkar@bkmsakk.hu), a helyszínen 830-tól.
Regisztrációs költség: felnőtt: 600,- nyugdíjas-, diák: 300,- Ft.
Megnyitó 900 órakor.
Lebonyolítás: 7 fordulós svájci rendszer, a játékidő 15-15 perc, Rapid szabályok szerint.
A helyezések megállapítása: győz (előbb végez) a (leg)több pontot szerzett versenyző. Holtverseny
esetén Egymás-elleni eredmény-, Bucholz-, BergerSB-, Progressív- számítás (ha mind azonos, csak a
bajnoki- címért villámjáték) dönt.
Díjazás: az I. helyezett a következő év elejéig őrizheti a "László Jenő Sakk Emlékverseny Bajnoka"
örökös-vándorserleget(melyet véglegesen senki nem nyerhet el), az I-VI. helyezett tárgyjutalmat kap.
Különdíjak elnyerése lehetséges.
A részvétel költségei (utazás, regisztráció, étkezés, stb.) a versenyzőket terheli, a lebonyolítás
költségeit a rendezők viselik.
Egyéb: A főverseny mellett az ifjúságiak a létszámtól függően egy- vagy több külön-csoportban
játszhatnak, ahol korosztályoknak megfelelő díjak elnyerése támogatás függvényében lehetséges.
A verseny nem minősít élő-pont szerzésre, a játék során az általános írott- és íratlan sakk-szabályok
érvényesek. Óvási díj nincs, vitás kérdés felmerülésekor a megnyitón választott zsűri döntése a
mérvadó. Büfé nem lesz, a helyszíntől 3-percre élelmiszer-áruház működik.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik a névadó- és egyben mindnyájunk kedvenc sportjának
gyakorlásával szeretnének tisztelegni emléke előtt!
Változtatás joga fenntartva!
Kiskunfélegyháza, 2018. február ..
Seres László (egykori tanítvány).
Mj.* a főrendező intézmény aktuális jelenlegi megnevezése. Ahol a verseny névadója tanított, már többszörösen átalakult, helyet és neve(ke)t változtatott,
a 608 sz. Iparitanuló Iskola jogutódja (legtöbben még így ismertük).
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